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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 

 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Văn bản số 220/TB-UBND ngày 

23/6/2022 của UBND tỉnh về thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 6 

năm 2022; Tại thông báo có nội dung ông Hoàng Công Lợi thường trú tại thôn 

Nam Thành xã Cẩm Dương đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giải quyết về việc 

công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối 

với thửa đất số 24, tờ bản đồ số 27, với diện tích khoảng 5500 m2 có nguồn gốc 

do cha mẹ khai phá, vợ chồng ông Hoàng Công Lợi sử dụng từ năm 1958 và 

giao Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên kiểm tra, giải quyết theo đúng quy 

định của pháp luật, trả lời công dân. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn, kết quả 

kiểm tra xác minh tại thực địa và đối chiếu các hồ sơ tài liệu có liên quan, 

UBND huyện báo cáo một số nội dung như sau: 

1. Về hồ sơ đất đai đối với thửa đất ông Hoàng Công Lợi có đơn kiến nghị: 

Ông Hoàng Công Lợi đề nghị UBND tỉnh giải quyết về việc công nhận 

quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất 

số 24, tờ bản đồ số 27 với diện tích khoảng 5500 m2 có nguồn gốc do cha mẹ 

khai phá, vợ chồng ông Hoàng Công Lợi sử dụng từ năm 1958. Tổng diện tích 

khoảng 5500 m2 mà ông Lợi có đơn kiến nghị gồm thửa số 24, tờ 27 đã được 

UBND huyện cấp giấy chứng nhận cho ông Hoàng Công Lợi năm 2013 với 

diện tích 2272,2 m2 và một phần của thửa đất số 6, tờ bản đồ số 27, có diện tích 

34.472,4 m2, được quy chủ do UBND xã Cẩm Dương quản lý. Một phần diện 

tích thửa đất số 6, tờ bản đồ số 27 mà ông Hoàng Công Lợi có đơn kiến nghị có 

nguồn gốc được thể hiện trên bản đồ qua các thời kỳ và các hồ sơ tài liệu có 

liên quan, cụ thể như sau: 

- Tại bản đồ 299 xã Cẩm Dương được lập giai đoạn 1980 - 1982 được thể 

hiện là vùng đất bãi cát do UBND xã quản lý. 

- Tại bản đồ địa chính chính quy xã Cẩm Dương được lập giai đoạn từ 

năm 2011- 2013 thì thuộc thửa đất số 6, tờ bản đồ số 27, diện tích 34.472,4 m2, 

được quy chủ do UBND xã Cẩm Dương quản lý. 

- Các loại hồ sơ thống kê, kiểm kê đất đai hàng năm, sổ mục kê, sổ theo 

dõi biến động đất đai thì đối với phần diện tích ông Hoàng Công Lợi có đơn đề 



nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thể hiện là đất do UBND xã 

Cẩm Dương quản lý.  

2. Về hồ sơ, giấy tờ ông Hoàng Công Lợi có liên quan: 

Ông Hoàng Công Lợi đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất năm 2013, tại thửa đất số 24, tờ bản đồ số 27, với diện tích 2272,2 m2, 

trong đó đất ở là 300 m2, đất trồng cây lâu năm 1972,2 m2; UBND huyện công 

nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng trước ngày 18/12/1980 tại Quyết 

định số 4040/QĐ-UBND ngày 13/8/2020, với tổng diện tích là 2272,2 m2, đất ở 

1500 m2, đất trồng cây lâu năm 772,2 m2.  

Qua làm việc với UBND xã Cẩm Dương và ông Hoàng Công Lợi thì đến 

nay UBND xã Cẩm Dương và ông Hoàng Công Lợi không cung cấp được bất 

kỳ giấy tờ nào có liên quan đến thửa đất ông Lợi xin cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất như nội dung ông có đơn kiến nghị (ngoài phần diện tích 

ông Hoàng Công Lợi đã được cấp giấy chứng nhận).   

Từ các nội dung nêu trên cho thấy, việc ông Hoàng Công Lợi có đơn đề nghị 

UBND tỉnh giải quyết về việc công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 24, tờ bản đồ số 27 với diện tích 

khoảng 5500 m2 có nguồn gốc do cha mẹ khai phá, vợ chồng ông Hoàng Công 

Lợi sử dụng từ năm 1958 là không có cơ sở để xem xét theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo UBND tỉnh và trả lời cho ông Hoàng 

Công Lợi được biết (Công văn này thay thế nội dung Công văn số 

1906/UBND-TNMT ngày 8/7/2022 của UBND huyện)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thường trực tiếp công dân huyện; 

- Các phòng: Thanh tra, TNMT; 

- UBND xã Cẩm Dương; 

- Ông Hoàng Công Lợi xã Cẩm Dương; 

- Lưu: VT, TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Ngọc Hà 
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